
تتنظيم استيزاد  (1993 أتزيم 20 )1413 مه شوال 28 صادر في 823.93قزار نوسيز انفالحح واإلصالح انشراعي رقم 

. قصة انسكز في انمغزب (FUZZ)فسول أو تذور 

 

وسيز انفالحح واإلصالح انشراعي، 

 

ثاذاخ يٍ دٛث  (1927 سثرًثش 20 )1346 يٍ ستٛغ األٔل 24تُاء ػهٗ انظٓٛش انششٚف انصادس ٙف  ترُظٛى يشاقثح اُن

 يُّ ؛ 4 3ٔيرطهثاخ انصذح ٔالسًٛا انفصهٍٛ 

٘ انذجح 14 انصادس ٙف 1.73.349ٔػهٗ انظٓٛش انششٚف سقى  تُشش االذفاقٛح انذٔنٛح  (1974 ُٚاٚش 8 )1393 يٍ ر

ثشيح تشٔيا ٙف  ثاذاخ ؛ 1951 دٚسًثش 6اًن  ٙف شأٌ دًاٚح اُن

ٖ اٜخشج 15 انصادس ٙف 467.84ٔتؼذ االطالع ػهٗ قشاس ٔصٚش انفالدح ٔاإلصالح انضساػٙ سقى   19 )1404 يٍ جًاد

ؼشظح ألٌ ذُشش فٛٓا تؼط األَٕاع انعاسج يٍ انذٕٛاَاخ أٔ  (1984ياسط  ثاذاخ اًن ثاذاخ أٔ أجضاء اُن ترُظٛى اسرٛشاد اُن

ثاذاخ انفراكح ؛  اُن

( 1986 دٚسًثش 22 )1407 يٍ ستٛغ اٜخش 19 انصادس ٙف 1306.85ٔػهٗ قشاس ٔصٚش انفالدح ٔاإلصالح انضساػٙ سقى 

ثاذٛح دٍٛ االسرٛشاد،  ُرجاخ اُن ثاذاخ أٔ اًن رؼهق تًشاقثح ساليح اُن اًن

 

 : قزر ما يهي

 

ثاذاخ  (FUZZ)ال ٚسًخ نفسٕل قصة انسكش أٔ تزٔس: األونىانمادج  ٌ ساتق يٍ يذٚشٚح دًاٚح اُن غشب إال تإر تذخٕل اًن

ؼاقثح ػهٗ انغش  شاقثح انرقُٛح ٔاًن ثاذاخ)ٔاًن  .(يصهذح دًاٚح اُن

غشب فسٕل : 2انمادج  ٌ ذسرٕسد تذكى أ٘ َظاو يٍ األَظًح انجًشكٛح أٔ ذًش ػثش انرشاب انجًشكٙ تاًن ًُٚغ يُؼا تاذا أ

ثُٛح ٙف انجذٔل  ُرششج فٛٓا األيشاض اًن ٌ اًن هذق تٓزا انقشاس  (أ)قصة انسكش انرٙ ٚكٌٕ يُشأْا أٔ يصذسْا يٍ انثهذا اًن

(1). 

ال ٚسًخ تاسرٛشاد فسٕل قصة انسكش يٍ أ٘ تهذ كاٌ يُشأْا أٔ يصذسْا إال إرا ثثد تصٕسج سسًٛح أَٓا سهًٛح : 3انمادج 

ثُٛح ٙف انجذٔل  هذق تٓزا انقشاس " ب"يٍ انثكرشٚاخ ٔانفطشٚاخ ٔانفٛشٔساخ اًن ٔيٍ جًٛغ األيشاض أٔ انطفٛهٛاخ  (1)اًن

 ٌ غشتٙ ٔرنك دٔ ٌ ذهذق ظشسا يثاششا أٔ غٛش يثاشش تغشاسح قصة انسكش اًن غشب ًٔٚكٍ أ انفراكح انرٙ ال ذٕجذ تاًن

ادج  اسدج تاًن  . أػال2ِإخالل ترطثٛق األدكاو إن

يٍ أ٘ تهذ كاٌ يُشأْا  (FUZZ)ال ٚسًخ تأٌ ذسرٕسد تذكى أ٘ َظاو يٍ األَظًح انجًشكٛح تزٔس قصة انسكش : 4انمادج 

 .أٔ يصذسْا إال إرا خعؼد قثم ذصذٚشْا نؼالج يالئى ظذ انفطشٚاخ

 

_____ 

ًهذق فٙ َششج انرشجًح انشسًٛح تانجشٚذج انشسًٛح ػذد  (1)  .(1993 َٕٕٚٛ 16 )1413 يٍ ر٘ انذجح 25 تراسٚخ 4207ٚشاجغ ان

( 987ص ، 19/06/1993 تتاريخ   4207 رقم    ج ر )



ال ٚسًخ تأٌ ذسرٕسد تذكى أ٘ َظاو يٍ األَظًح انجًشكٛح تزٔس أٔ فسٕل قصة انسكش انرٙ ٚكٌٕ يُشأْا أٔ : 5انمادج 

ادج  ٓا ٙف اًن شاس إٛن ُرششج فٛٓا األيشاض اًن ٌ غٛش اًن ادج 2يصذسْا يٍ انثهذا ذذدج ٙف اًن  6 أػالِ إال ٔفق انششٔغ اًن

 .أدَاِ

ؼرًذ ٙف االذفاقٛح انذٔنٛح  (أ: 6انمادج  ثاذاخ يطاتقح نهًُٕرج اًن ٌ ذكٌٕ كم إسسانٛح يشفٕػح تشٓادج نساليح اُن ٚجة أ

ثاذاخ ذثثد ثشيح ٙف شأٌ دًاٚح اُن  : اًن

ادذٍٛ  - ثُٛح ٙف اًن ٌ اإلسسانٛح سهًٛح يٍ انطفٛهٛاخ ٔاأليشاض ٔانذٕٛاَاخ انفراكح اًن  أػالِ ؛ 3 2ٔإ

شاقثح طٕال يشدهح ًَْٕا ؛  - شاذم األساسٛح أٔ االترذائٛح اًن ٌ انفسٕل أخزخ يٍ قطغ اًن أ

اء انساخٍ يٍ  - ُشأ تاًن ٌ انفسٕل ػٕنجد ٙف تهذ اًن قح أٔ يٍ 30 دسجح دشاسٚح طٕال 50أ  دسجح دشاسٚح طٕال 52 دٛق

قح ثى ٔظؼد طٕال 20  دقائق ٙف ياء تاسد يشرًم ػهٗ يثٛذ يالئى أٔ تأٚح طشٚقح أخشٖ ذقرشدٓا يذٚشٚح دًاٚح 3 دٛق

ؼاقثح ػهٗ انغش ؛  شاقثح انرقُٛح ٔاًن ثاذاخ ٔاًن اُن

ٌ تزٔس قصة انسكش  -  .خعؼد نهؼالج تًثٛذ يالئى (FUZZ)أ

ٌ خهطٓا تفسٕل ذُرًٙ ألَٕاع أخشٖ (ب ُرًٛح إٗن َٕع ٔادذ دٔ ٌ ذقذو انفسٕل اًن  .ٚجة أ

ا يُّ شاد إسسآن ثاذاخ تٛاٌ اإلسى انذقٛق نكم َٕع يٍ األَٕاع ٔانكًٛح اًن ٌ ذرعًٍ انشٓادج تصذح اُن  .ٔٚجة أ

صهذح انشسًٛح نذًاٚح : 7انمادج  ٌ أدكاو ْزا انقشاس نى ٚرى انرقٛذ تٓا أيش يٕظف اًن شاقثح دٍٛ االسرٛشاد أ إرا ذثٍٛ يٍ اًن

ّ ٔػهٗ َفقرّ شسم إٛن ثاذاخ أٔ إذالفٓا تذسة اخرٛاس اًن ثاذاخ تإسجاع اُن  .اُن

 

شاقثح انصذٛح نهُثاذاخ ذخعغ نرذاتٛش انذجش : 8انمادج  ا نهًغشب تؼذ اًن كم إسسانٛح نفسٕل قصة انسكش يسًٕح تذخٕٓن

ادج  ٓا ٙف اًن شاس إٛن الئًح، ٔكم ذصشٚخ تأدذ انكائُاخ انؼعٕٚح انعاسج اًن  أػالِ ٙف إسسانٛح يٍ 3 أٔ 2انصذٙ اًن

 .اإلسسانٛاخ قثم انذجش انصذٙ أٔ ٙف أثُائّ ٚرشذة ػهّٛ إذالف اإلسسانٛح تكايهٓا

ؼاقثح ػهٗ انغش : 9انمادج  شاقثح انرقُٛح ٔاًن ثاذاخ ٔاًن ثاذاخ)ٚسُذ ذُفٛز ْزا انقشاس إٗن يذٚشٚح دًاٚح اُن  .(يصهذح دًاٚح اُن

 .ٚؼًم تٓزا انقشاس فٕس َششِ ٙف انجشٚذج انشسًٛح: 10انمادج 

 

 

 .(1993 أتزيم 20 )1413 مه شوال 28وحزر تانزتاط في 

  عثد انعشيش مشيانوسيز انفالحح واإلصالح انشراعي،

 


